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إلى الیوم، على تبني اتفاق عام وملزم لبلدان العالم، بهدف  1972منذ مؤتمر ستوكهولم  تعمل األمم المتحدة
، كما أنها خرجت من اتفاق باریس 1997حمایة المناخ، فالوالیات المتحدة لم تصادق على بروتوكول كیوتو 

عد أكثر بلد ملوث عالمیًا ، بالرغم من أنها مسؤولة تاریخیًا عن التلوث البیئي العالمي، كما أنها ت2015للمناخ 
قة الصین، وتتحجج الوالیات المتحدة بعدة أسباب اقتصادیة سواءً لعدم التصدیق أو الخروج من اتفاقیات حمایة  رف

  البیئة.

ــــي،  ــــوث البیئــــــــ ــة، التلــــــــ البیئــــــــــ
ـــــــة،  ـــــــة البیئــــ ــــــات حمایــــ اتفاقیـــــ

ــــــو   ،1997بروتوكـــــــول كیوتـ
ــــــاخ  ـــــــــاریس للمنـــــــــ ــــــــــــاق بــــــ اتفــ

2015.  
  JEL :Q50 ،Q52تصنیف 

Abstract Keywords 
The United Nations have been working since Stockholm Conference 1972 till today 
on adopting a general committed agreement for the world's countries, So as to 
protect the climate. The United States of America didn't sign the Kyoto Protocol in 
1997 , Although The United States of America have been responsible of the 
universal environmental pollution, Therefore, it was considered as the most 
corrupting country in the world beside China. Moreover, it has justified its deeds by 
several economic reasons whether to disbelieve or to get out from the agreement of 
the climate protection,  

the environnement, the 
environnemental 
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I.مقدمة: 
بهدف حمایة البیئة العالمیة قامت العدید من المنظمات الدولیة، وخاصة األمم المتحدة بإقامة مؤتمرات عدة للتعریف 

حمایة كوكب األرض من التلوث البیئي، والعمل على إیجاد الحلول لتحقیق هذا الهدف، وقد كان أو تلك بأهمیة 
، ومنه تم االتفاق على العدید من االتفاقیات البیئیة سواءً كانت ملزمة أو غیر ملزمة، 1972المؤتمرات مؤتمر ستوكهولم 

من بین أهم  2015إلى غایة اتفاق باریس  1997وكول كیوتو وتعد اتفاقیة اإلطاریة المعنیة بتغیر المناخ وكذلك بروت
  االتفاقیات في هذا المجال.

ومن ناحیة أخرى توجد بعض بلدان العالم لم تصادق على بعض االتفاقیات الخاصة بحمایة البیئة العالمیة، والبعض 
ة األمریكیة فهي من بین بلدان العالم الوالیات المتحد ومثال على ذلك اآلخر خرج من اتفاقیات أخرى نتیجة لعدة أسباب،

، 2015 وخرجت أیضًا من اتفاق باریس للمناخ 1997األكثر تلویثا للبیئة، ومع ذلك فهي لم تصادق على بروتوكول كیوتو 
  كأنموذجین للدراسة.

التلوث البیئي فإذا كان هدف جهود منظمات الدولیة هو حمایة البیئة العالمیة، والحد من تأثیرات إشكالیة البحث:  - أ
على كوكب األرض، غیر أن الوالیات المتحدة دائما ما كانت تعارض أي اتفاق بیئي وخاصة  والتغیرات المناخیة

. انطالقًا مما تقدم، یمكن طرح اإلشكالیة 2015، كما أنها خرجت من اتفاق باریس لحمایة المناخ1997بروتوكول كیوتو
  التالیة: 

لتي أدت بالوالیات المتحدة إلى معارضتها لالتفاقیات حمایــة البیئـة العالمیـة بشكل فما هي األسباب االقتصادیة ا
  بشكل خاص؟. 2015 ، وكذا الخروج من اتفاق باریس1997عام، وعدم التصدیق على بروتوكول كیوتو 

  لإلجابة عن اإلشكالیة، سیتم تبني الفرضیة التالیة: فرضیات البحث:  -ب
األمریكي المتصدر لالقتصاد العالمي، ودینامیكیته الكبیرة، سوف یتأثر بسبب تصدیق بالنظر لواقع االقتصاد 

الوالیات المتحدة على اتفاقیات حمایة البیئة التي سوف تحد من تنافسیته، وخاصة أن العدید من البلدان ذات التلوث 
  الكبیر تستفید من فترات سماح الممنوحة في تلك االتفاقیات.

  منهجیته: أهداف البحث و  -ج
جاء هذا البحث بهدف الوصول إلى أسباب الحقیقیة سواء كانت المباشرة أو غیر المباشرة، وحتى الداخلیة منها أو 
الخارجیة، والتي دائما ما كانت الوالیات المتحدة األمریكیة تتحجج بها لعدم التصدیق أو الخروج من العدید اتفاقیات حمایة 

  البیئة العالمیة.
فقد تطرقنا ألهم اتفاقیات حمایة البیئة العالمیة كمدخل له، وعرجنا على الواقع االقتصادي للوالیات  أما منهجیاً 

المتحدة، لیتم بعدها تناول األسباب الداخلیة منها والخارجیة التي تتستر الوالیات المتحدة وراءها للحیلولة دون التصدیق أو 
همیتها للحد من التلوث البیئي وتبعاته االقتصادیة على جمیع بلدان العالم، الخروج من اتفاقیات حمایة البیئة، بالرغم من أ
  وخاصة التي ستتأثر بظاهرة التغیرات المناخیة.

II.:الدراسات السابقة  
  :كالتاليتوجد العدید من الدراسات التي تناولت الموضوع بشكله العام، ویمكن حصر أهم الدراسات السابقة 

مدخل إلى تقییم  2012لعام  20إلى ریو + 1972 من مؤتمر استوكهولم« مقال بعنوان: الحسین شكراني،  .1
بحیث تناول الباحث في هذا ، 2013،بحوث اقتصادیة عربیة، مركز الوحدة العربیة، » السیاسات البیئیة العالمیة
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تقییم لمختلف الجهود  ، وكما تناول فیه2012إلى مؤتمر سنة  1972المقال العدید من المؤتمرات بدایة من سنة 
  الدولیة لحمایة البیئة العالمیة، وقد ألمح لمعارضة الوالیات المتحدة لعدة مؤتمرات حمایة البیئة.

، مجلة جامعة دمشق للعلوم » دور المؤتمرات الدولیة في رسم السیاسات البیئیة العالمیة« عمار التركاوي،  .2
، تناول الباحث أیضًا مؤتمرات حمایة البیئة العالمیة ومدى 2015العدد الثاني،  - 31المجلد  -االقتصادیة والقانونیة

نه ال یمكن إنكار حقیقة أفاعلیة االتفاقیات الدولیة في تحدید مالمح السیاسات البیئیة العالمیة، وتوصل الباحث إلى 
وما اشتملت علیه من اتفاقیات  ،وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة في مؤتمراتها ،نظومة القانونیة الدولیةما قدمته الم

في مجال إرساء السیاسات العالمیة المستندة إلى مبادئ حمایة البیئة، ألن الحق في البیئة كما هو حق لألفراد فهو 
  یة.الحق في التنمحق تضامني یرتبط بحقوق أخرى وعلى رأسها: 

، مجلة دفاتر السیاسة »مكانة السیاسات البیئیة ضمن أجندة األمم المتحدة « ،عبد المؤمن مجدوب ولمین هماش .3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة ورقلة، لقد ركز الباحثین في هذه 2016والقانون، العدد الخامس عشر، جوان 

یدة والمتجددة، باإلضافة إلى تطور جهود األمم المتحدة لحمایة الدراسة على أبرز التهدیدات البیئیة العالمیة الجد
البیئة العالمیة، وتقییم دور منظمة األمم المتحدة لحمایة البیئة في رسم السیاسات البیئیة العالمیة، وذلك من منظور 

التهدیدات البیئیة  إدارة المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، دون التطرق لألسباب االقتصادیة التي تأثر وتتأثر بجمیع
  العالمیة.

غیر الدراسات السابقة ال تركز على األسباب االقتصادیة التي تقف وراء تعنت الوالیات المتحدة األمریكیة تجاه 
، وعلى هذا األساس جاء هذا البحث لمعرفة ، كما أنها ال تلتزم بأي اتفاق دولياالتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة

خصوصًا سواء المباشرة منها أو غیر المباشرة، والتي تتحجج الوالیات المتحدة الحقیقة، االقتصادیة  جمیع األسباب
  األمریكیة بها، والتي تعد حجر عثرة لتقدم جمیع البرامج الدولیة للحد من التلوث البیئي بمختلف أنواعه. 

III. :أهم اتفاقیات حمایة البیئة  
، بمدینة 1992جوان  14إلى  03لقد تم عقد المؤتمر في الفترة الممتدة من االتفاقیة اإلطاریة المعنیة بتغیر المناخ:  - أ

كما یعتبـر هذا المؤتمر نقطة تحول في مفهوم العالقـة بین التنمیـة  ،)1(البیئة والتنمیة،دي جانیرو البرازیلیة بعنوان  ریو
باعتبار أن التنمیة مطلب البلدان وهدف تسعى إلى تحقیقه، باإلضافة إلى  )2(من جهة أخرى من جهة، واالعتبارات البیئیة

  .)3(ذلك تزاید الوعي البیئي لدى الشعوب ومطالبتها بمبدأ الحق في العیش في بیئة صحیة ونظیفة
عند مستوى یحول دون  مادة، وهدفها النهائي هو تثبیت الغازات الدفیئة 26اإلطاریة تتكون من دیباجة و فاالتفاقیة

  )4(تدخل بشري خطیر في النظام المناخي، ولتحقیق هذه األهداف فرضت هذه االتفاقیة خمسة مبادئ توجه العمل الدولي.

بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة األمم المتحدة « بلدًا على إصدار بـ: 159اتفق  :1997اتفاق كیوتو( الیابان ) -ب
بأهداف إلزامیة للبلدان الصناعیة، والتي تمر بمرحلة االنتقال إلى االقتصاد السوق » 1997بشأن تغیر المناخ عام 

، لیتم 1990من مستوى االنبعاثات المسجلة فیها عام  % 10و+ %8-بتخفیض انبعاثات غازات الدفیئة، بنسبة بین 
، في فترة االلتزام 1990یات عام من مستو  %05تخفیض االنبعاثات اإلجمالیة لبلدان المرفق األول بما ال یقل عن 

من مجموع  %60بینما لم تصبح األطراف المنضمة مسؤولة عن ما ال یقل عن  ،)5( 2012إلى  2008الممتدة من عام 
منه، إال بعد تصدیق االتحاد الروسي علیه في  25، وفق المادة 1990االنبعاثات ثاني أكسید الكربون المسجلة عام 

 181إلى  2008، وقد وصل عدد األطراف فیه حتى أكتوبر 16/02/2005تنفیذ في دخل حیز ال 18/02/2004
 . )6(طرف
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   :2009واتفاق كوبنهاجن بالدانمارك  -ج
دولة، وكانت  192، بالعاصمة الدانمركیة كوبنهاجن، حیث شاركت فیه 2009دیسمبر  18- 07عقد المؤتمر بین 

نتائجه مخیبة لآلمال التي كانت معقودة علیه حیث كان من المتوقع أن یكون من أبرز نتائجه معاهدة دولیة جدیدة تحل 
ك، نظرًا لمعوقات المصالح السیاسیة واالقتصادیة سواءً ، ولكن لم یتم التوافق على ذل)7(1997كیوتو  بروتوكولمحل 

بقبول  - الصین والهند خصوصاً  –للوالیات المتحدة األمریكیة، والتي طالبت كل من االقتصادیات الصاعدة والنامیة 
تخفیضات ملموسة وقابلة للقیاس النبعاث ثاني أكسید الكربون من جهة، ومن جهة أخرى رفضت كل من الصین إلى 

هذا الطلب بشدة، كما انتقدت الوالیات المتحدة األمریكیة عن الوفاء بالتزاماتها بما وعدت به في  77نب مجموعة الـ:جا
، والتي لم تقدمه مطلقًا للكونغرس األمریكي للمصادقة علیه. ویمكن إرجاع االنقسام الدائر بین 1997مؤتمر كیوتو 

رب المصالح االقتصادیة في العالم ومدى تأثرها بهذا النوع من البلدان خالل مؤتمر كوبنهاجن إلى المنافسة وح
   االلتزامات.

  : 2015اتفاق باریس  - د
، ویهدف لالستجابة العالمیة للتهدیدات 2016/ 4/11دولة على هذا االتفاق، ودخل حیز النفاذ في  195 وقعت

  :)8(تغیر المناخ في سیاق التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر
ء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمیة في حدود أقل بكثیر من درجتین مئویتین فوق مستویات ما قبل اإلبقا - 

  الحقبة الصناعیة، مما سوف یقلص بصورة كبیرة مخاطر تغیر المناخ وآثاره.
  تعزیز القدرة على التكیف مع آثار تغیر المناخ، وتوطید التنمیة الخفیضة انبعاثات غازات الدفیئة. - 
  جعل التدفقات المالیة متماشیة ومسار یؤدي لتنمیة خفیضة االنبعاث وقدرة على تحمل تغیر المناخ. - 

ن كانت متباینة، وقدرات كل طرف وفي  كما سینفذ هذا االتفاق على نحو یجسد اإلنصاف والمسؤولیات المشتركة وإ
 ،طموحة وأن تبلغ عنها كل خمس سنواتضوء الظروف الوطنیة المختلفة، وعلى جمیع األطراف أن تضطلع بالجهود ال

باعتبارها مساهمات محددة وطنیا تصب في التصدي العالمي لتغیر المناخ، بهدف تقییم سیاسات وبرامج التكیف 
   والتخفیف من آثار تغیر المناخ.

IV. :واقع االقتصاد األمریكي ومشاكله  
  واقع االقتصاد األمریكي:  - أ

یعتبر االقتصاد األمریكي القاطرة االقتصادیة للعالم، فاإلحصائیات االقتصادیة تدل على ذلك، كما أن أغلب 
منتجاتها تأتي في المراتب األولى بالرغم المنافسة الشدیدة بین بلدان العالم في الجانب االقتصادي، ومن بین جوانب القوة 

  : )9(االقتصادیة للوالیات المتحدة، نذكر
  .2006تریلیون دوالر سنة  13األولى عالمیًا من حیث الناتج القومي اإلجمالي والذي وصل لـ:  - 
من قیمة الصادرات السلعیة  11.9%أكبر قوة تجاریة، إذ شكلت قیمة الصادرات السلعیة األمریكیة حوالي - 

السلعیة العالمیة في عام  من إجمالي قیمة الواردات %18.6كما شكلت قیمة الواردات األمریكیة حوالي  العالمیة
2001.  

شركة عمالقة في العالم كان  500استحواذها على معظم الشركات المتعددة الجنسیة في العالم، فمن أصل  - 
شركة أمریكیة المراتب األولى بین المائة فضالً عن  32شركة، كما تحتل  164نصیب الوالیات المتحدة منها 

  والخدمات كافة. اتساع مشاطها الذي یشمل فروع اإلنتاج
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یحتل الدوالر األمریكي المرتبة األولى فیما لدى دول العالم من احتیاطي بالعمالت األجنبیة، إذ یشكل حوالي  - 
  مما لدى المصارف المركزیة من احتیاطي بالعمالت األجنبیة. 60%

ن اإلنتاج الزراعي یحظى في مجال اإلنتاج الزراعي تعد الوالیات المتحدة أكبر منتجي الغذاء في العالم، فرغم أ - 
من مجموع القوة العاملة األمریكیة، إال أن اإلنتاج الزراعي ال یزال أفضل وأكثر وفرة، فقد بلغ حجم  %03بنسبة 

، وتصدر الوالیات المتحدة بمفردها نصف هذه الكمیة، األمر  200صادرات الحبوب في العالم  ملیون طن سنویًا
تكون في المستقبل القوة المتحكمة في إنتاج الغذاء، األمر الذي سیتیح الفرصة الذي یعني أن الوالیات المتحدة س

  ألن تستغل الغذاء ویتحول إلى وسیلة ضغط سیاسي. 
، بحیث وصل متوسط دخل الفرد  -  یعد دخل الفرد األمریكي مقارنة مع الدول الغنیة األخرى في العالم مرتفعًا

  .2005ألف دوالر في عام  42األمریكي إلى حوالي 
  مشكلة االقتصاد األمریكي:  -ب

بالرغم من القوة االقتصادیة لالقتصاد األمریكي، إال أنه یعاني من ضغوطات كثیرا، بسبب عدة عوامل، فقد تحول 
% من 44.5االقتصاد األمریكي من أكبر منتج في العالم منذ ما قبل الحرب العالمیة األولى، حیث كان إنتاجه یشكل 

من الناتج المحلي اإلجمالي  %72إلى أكبر مستهلك في العالم حیث یشكل االستهالك ما یقارب اإلنتاج العالمي 
% من حجم االستیراد  16األمریكي، وهو ما یصنع ضغوطًا على تزاید حجم االستیراد األمریكیة، حیث باتت تشكل 

الصناعیة العالمیة، مما أدى  % من الصادرات 10العالمي، وفي ذات الوقت تناقص حجم الصادرات األمریكیة إلى 
 :)10(إلى

  تزاید عجز المیزان التجاري األمریكي. - 
 تزاید الحاجة لتمویل عجز المیزان التجاري. - 
  زیادة الدین العام والدین الخارجي. - 

V. :األسباب الداخلیة والخارجیة لعدم التصدیق أو الخروج من بعض اتفاقیات حمایة البیئة العالمیة  
قادت الوالیات المتحدة لعدم التصدیق على أغلب االتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة أو تعددت األسباب التي 

، إلى عدة أسباب منها ما هو متعلق بالداخل األمریكي، ومنها ما 2015الخروج منها، كما حدث مؤخرا مع اتفاق باریس 
  هو متعلق بالخارج، وعلیه یمكن إیجازها فیما یلي:

  

  داخلیة المؤدیة لعدم التصدیق أو الخروج من االتفاقیات البیئیة العالمیة: األسباب ال -أ - 
  

األسباب الداخلیة التي أدت بالوالیات المتحدة لعدم التصدیق أو الخروج من بعض االتفاقیات الخاصة بحمایة البیئة 
  متعددة، بحیث یمكن ذكر األسباب الداخلیة المؤدیة لمعارضة و.م.أ علیها كما یلي:

  

  التلوث البیئي األمریكي: - 1- أ
أنتجت الوالیات المتحدة  2009تعد الوالیات المتحدة األمریكیة الملوث األول في العالم، ففي سنة واقع التلوث البیئي:  - 

% من انبعاثات العالمیة، والمصدر 17.8ملیون طن متر مكعب من غاز ثاني أكسید الكربون، وهذا یعني نسبة  5.420
% من االنبعاثات كانت 28تظهر أن نسبة  2012االنبعاثات هو تولید الطاقة، وحیث أن بیانات سنة  األساسي لتلك

  المستخدمة في المصانع.  %20بسبب تولید الطاقة المستخدمة في النقل و
  ا:تتعدد مصادر التلوث البیئي في الوالیات المتحدة األمریكیة بسبب عدة عوامل نذكر منهمصادر التلوث البیئي:  - 
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، مما یستدعي استهالك طاقة وسلع وخدمات 2017ملیون نسمة في سنة  325.7عدد السكان الكبیر والمقدر بـ:  - 
  متنوعة، ویصاحب ذلك إنتاج متزاید لكمیات هائلة من النفایات بمختلف أنواعها.

المصانع، كما توجد مصادر  القوة االقتصادیة وفي جمیع المجاالت، مما یعني تنوع الملوثات المختلفة التي تصدر من - 
الزراعة، التخلص من  احتراق الوقود، الغبار واألتربة، استخدام المذیبات، الحرائق، انبعاثات السیارات،أخرى تتمل في: 

  النفایات، محطات الطاقة النوویة والتي تعد مصدر لإلشعاعات النوویة.
  حجم اإلنتاج واالستهالك األمریكي للوقود األحفوري: - ب - 

تملك الوالیات المتحدة احتیاطات كبیرة من الطاقة األحفوریة، سواء النفط أو الغاز الطبیعي، أو الفحم، أو الغاز 
فیها، یجعلها  الصخري، وهو ما یجعلها في مقدمة المنتجین للطاقة األحفوریة، كما أن الطلب المتزاید على هذه الموارد

) یوضح ترتیبها العالمي سواءُ االحتیاطات واإلنتاج ومستوى 01أیضا من أكبر المستوردین لهذه الموارد، والجدول رقم(
  ): االحتیاطات األمریكیة من النفط. 01الشكل رقم( االستهالك للغاز الطبیعي، كما یظهر

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

أن االحتیاطات األمریكیة للطاقة األحفوریة كبیرة، وحتى إنتاجها واستهالكها منها أیضا كبیر، مما  نالحظبحیث 
یجعلها تحتل المرتبة األولى عالمیا كأعلى مستهلكًا للنفط، وثالث أكبر منتج للنفط بعد كل من السعودیة وروسیا، وهو ما 

  ).03) ورقم (02یوضحه الجدولین رقم (
  

  ترتیب الوالیات المتحدة ونسبتها  معلومات خاصة بالغاز الطبیعي 
  18.1%المرتبة الثانیة بنسبة   اإلنتاج العالمي 

  ملیون متر مكعب 646.60بكمیة مقدرة بـ:  األولىالمرتبة   االستهالك العالمي
   %03.7المرتبة السابعة بنسبة   التصدیر العالمي  
   %03المرتبة السادسة بنسبة   االحتیاط العالمي 

 )الغاز الطبیعي( ): ترتیب الوالیات المتحدة 01الجدول رقم (

 من النفط الوالیات المتحدةاحتیاطات ):  01ل رقم (شكال

Source: Energy information Administration U.S.Us, www.eia.gov, Date of view 26/08/2018. 

Source :energy information administration U.S.Us, op-cit. 
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 Source : energy information administration U.S.Us, op-cit. 
  
  
  
  
  
  
  
   

Source : energy information administration U.S.Us, op-cit. 
)، نجد أن الوالیات المتحدة تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، 03) ورقم (02ومن خالل تحلیل الجدولین رقم (

، غیر أن قوتین اقتصادیتین سیزاید استهالكها للنفط،  عنوبفارق كبیر  ، كما تحل الیابان رابعًا الصین الثانیة، والهند ثالثًا
  سیزداد بدرجة كبیرة بالنظر لطموحاتها االقتصادیة. هالكها للنفطوهما الهند بشكل تدریجي، أما الصین فاست

وفي المقابل فكما أن استهالك النفط بالخصوص، فإن التلوث البیئي سوف یزداد آلیا تبعا لحجم االستهالك، وهو ما 
المتحدة المسبب الرئیس والمسؤول عن العدید من المشاكل المناخیة، كما ال یمكن أن نغفل مساهمة  الوالیاتیجعل 

البلدان النامیة والناشئة األخرى، وخاصة الصین والهند باعتبارهما تحتالن مراكز متقدمة في ترتیب البلدان األكثر طلبا 
)، ونتیجة لذلك فإنهما یعدان من بین أكثر البلدان  04رقم ( على الموارد الطاقویة، وخاصة النفط وهو ما یظهره الجدول 

  تلویثا للبیئة. 
  

  
  2016  2015  2014  2013  2012  2010  البلد
  19.901  19.840  19.412  19.265  18.791  19.476  الوالیات المتحدة

  11.903  11.543  10.799  10.392  9.794  9.031  الصین 
  4.276  3.990  3.836  3.683  3.642  3.297  الهند

  4.006  4.120  4.267  4.504  4.630  4.328  الیابان
  3.637  3.489  3.512  3.193  3.117  2.795  روسیا

  برمیل/ یوم اإلنتاج  بلد  برمیل/ یوم اإلنتاج  بلد
  04.69  إیران  15.65  الوالیات المتحدة

  04.45  العراق  12.09  السعودیة 
  03.72  اإلمارات العربیة  11.21  روسیا
  03.36  البرازیل  04.96  كندا 
  02.82  الكویت  04.78  الصین

  یوم االستهالك برمیل/  بلد  برمیل/ یوم االستهالك  بلد
  03.30  السعودیة  19.69  الوالیات المتحدة

  02.98  البرازیل  12.79  الصین
  02.61  كوریا الجنوبیة  04.44  الهند
  02.47  كندا  04.01  الیابان
  02.38  ألمانیا  03.63  روسیا

  ):2017ترتیب البلدان النفطیة حسب كمیة اإلنتاج ( ):02(الجدول رقم 

 ) ): أكبر عشرة عمالء في العالم للنفط ( ألف برمیل/ یومیا) 04الجدول رقم ( 

 

  ):2017ترتیب البلدان النفطیة حسب كمیة االستهالك ( ):03الجدول رقم (
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  3.220  3.293  3.191  2.964  2.980  2.674  السعودیة
  3.076  3.192  3.244  3.112  2.968  2.774  البرازیل

  2.566  2.407  2.348  2.328  2.322  2.269  كوریا الجنوبیة
  2.422  2.372  2.374  2.435  2.389  2.467  ألمانیا
  2.418  2.406  2.407  2.455  2.470  2.375  كندا

  57.423  56.652  55.389  54.332  53.103  51.485  المجموع
  39.137  38.340  37.592  37.417  37.120  36.854  استهالك بقیة العالم

  96.561  94.993  92.982  91.749  90.223  88.339  مجموع استهالك العالمي
    

 

  

  االستثمارات الداخلیة الخاصة بحمایة البیئة:  - 2- أ
بشكل واسع، ومن أهم االستثمارات الداخلیة البیئیة التي تقوم بها، تعمل و.م.أ على إنتاج السلع والخدمات الخضراء 

 56000ملیار دوالر سنویا، وتشغل أزید من ملیون شخص في  236تتمثل في صناعة إعادة التدویر التي تدر مبلغ 
  )11(منشأة.

  نظام المعاییر البیئیة في الوالیات األمریكیة:  - 3- أ
بیئیة األمریكیة یتسم بالالمركزیة على الرغم من وجود وكالة حمایة البیئة االتحادیة، إن الطابع العام لنظام المعاییر ال

 منظمة، 450وذلك بسبب تزاید المنظمات واالتحادات الناشطة بیئیًا، إذ یقدر عدد المنظمات اإلنمائیة المتخصصة بـ: 
حدة، وتسهم هذه الجهات في وضع جهة أخرى ناشطة في مجال البیئة عاملة في الوالیات المت 230إتحاد و 150و

، لذلك هناك اختالف في مستوى المعاییر واألنظمة البیئیة بین الوالیات %80المعاییر واألنظمة البیئیة بنسبة تصل إلى 
المختلفة، ویعد قانون جودة البیئة وقانون النفایات الخطرة، وما یرتبط به من إجراءات تنظیمیة من المعاییر النموذجیة في 

الیات المتحدة األمریكیة، وعلى الرغم من شدة وصرامة معاییرها البیئیة فإن كالیفورنیا تضم أكبر المؤسسات الصناعیة، الو 
إبراز أهم المعاییر واألنظمة االتحادیة الخاصة  وبهدف التعرف على واقع المعاییر البیئیة في الوالیات المتحدة سیتم

  بحمایة البیئة في الوالیات المتحدة:
، وأتي هذا )12(وآخر تعدیل 1977إلى  1963وتعدیالته سنوات  1955جاء هذا القانون سنة قانون الهواء النظیف:  - أ

، 1990القانون بهدف تنظیم طرح الملوثات البیئیة بمختلف أنواعها، وقد جاءت التعدیالت الهامة في هذا القانون سنة 
  ادم السیارات وبقیة الملوثات األخرى.والتي حددت تعلیمات دقیقة ومعدالت حسابیة حول عو 

وهو نظام یعني بتجارة تصاریح االنبعاثات المسموح بها ویعتمد على قوى نظام الحد األقصى للتلوث واالتجار به:  -ب
السوق في السیطرة على انبعاثات، إذ یتم تحدید سقف أعلى لحجم االنبعاثات المسموح بها من قبل وكالة حمایة البیئة، 

ساس ذلك السقف یتحدد المبلغ الكلي لقیمة التصاریح القابلة للتداول وتدار عملیة التداول من قبل جهات وعلى أ
  متخصصة بالتنظیم البیئي في أمریكا. 

، نتیجة األضرار البیئیة والصحیة التي سببتها 1995في الوالیات المتحدة عام  تم إنشاؤهبرنامج األمطار الحامضیة:  -ج
  امضیة، ومن ابرز األهداف الرئیسة لهذا البرنامج ما یأتي: تلك األمطار الح

  تخفیض االنبعاثات المسببة لألمطار الحامضیة على شكل مراحل. - 

Source: ENI, World Oil Review 2017,www.eni.com/docs, Date of view 28/08/2018.p19. 
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  تقدیم تشریعات واضحة ومتاحة للجمیع بعد أن كانت التشریعات السابقة یشوبها الغموض. - 
  األمطار الحامضیة. االمتثال لبرنامج تسهیل القدرة على التكیف وتذلیل الصعوبات وتكالیف - 
  تخفیض التكالیف اإلنتاجیة من خالل االستخدام األمثل للموارد االقتصادیة وفي مقدمتها الطاقة  - 
  نشر أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالبیانات بهدف إیصالها إلى الجمیع وبتكالیف منخفضة. - 

  

  األخضر: . التوجه األمریكي نحو السلوك اإلنتاجي أو االستهالكي5. 2. 4
لقد أدركت العدید من المنظمات أن السلوك األخضر یشكل فرصة سوقیة قد تمنح المنظمة میزة تنافسیة، وخاصة مع 

 أن هو االستراتیجي التوجه هذا مزایا خضر، ومن إلى مستهلكین التدریجي وتحولهمتنامي الوعي البیئي بین المستهلكین، 
 ودعم مجاني مساعدة ذلك المختلفة، وفي اإلعالم أجهزة خالل البیئیة، من للتوجهاتتروج  الرسمیة وغیر الرسمیة الهیئات

األخضر  التوجه سیكون األخضر وبالتالي التسویق منهج تتبنى التي بالمنظمات الخاصة الترویج لجهود الجهات، هذه من
 نحو الناس وعي تزاید هو نحو هذا السلوك التوجه جدوى ، ومما یؤكد)13(الطویل المدى في وخاصة مربحا، أمرا

 :)14( في التهدیدات التي تواجهها البیئة، والمتمثلة
  .للتجدید قابلة غیر وخاصة الطبیعة، في األولیة المواد تناقص - 
 الحالیة.  الطاقة لمصادر االفتراضي العمر انتهاء وقرب الطاقة، لتكالیف المستمر االرتفاع - 
 الطبیعیة. للبیئة تدمیرا یشكل قد مما البیئي، التلوث معدالت تزاید - 
  البیئة. لحمایة والتشریعات القوانین سن في والمتمثل البیئي، وعیها وزیادة الحكومات دور تغیر - 

األنشطة  من العائدة الرفاه مستوى على األرباح صافي سیتزاید المستدام اإلنتاج في االستثمار فبفضل تحفیز
 الطلب حفز من التلوث، وبالمثل یستطیع أقل قدرا وتفرز الموارد استنفاد تحد من المستدام اإلنتاج وممارسات االقتصادیة،

 التجاریة التي لألعمال جدیدة أسواقاً  یوجد أن لالستهالك المستدام الترویج عبر االستدامة من بمزید منتجات تتسم على
 حجم وصل وظائف الجدیدة. وقدوال اإلیرادات تدفقات زیادة إلى المستدامة، والتي تفضي اإلنتاجیة الممارسات تتوخى
   .)15(دوالر ملیار 50 قرابة إلى العالمیة للمنتجات الخضراء حالیاً  التجارة

  

  . زیادة التكلفة على الشعب األمریكي: 6. 2. 4
یضعف الوالیات المتحدة، ویعطي مزایا اقتصادیة لبلدان  2015یعتبر الرئیس األمریكي أن اتفاق باریس للمناخ 

األكثر إصدارا للتلوث كما اعتبر أن االتفاقیة تعیق قدرات الوالیات المتحدة االقتصادیة، وستكلفها ملیارات أخرى تعد 
وتتلخص  الدوالرات فالتوسع في اإلنفاق على حمایة البیئة یؤثر سلبا في مستویات النمو االقتصادي في األمد القصیر

  :)29 )16(یر بفعل زیادة اإلنفاق على حمایة البیئة فيأسباب انخفاض معدالت النمو االقتصادي في األمد القص
  توجیه الحكومة االستثمار نحو مجال حمایة البیئة، مما یؤدي إلى مزاحمة االستثمار في مجاالت أخرى. - 
  تمنع السیاسات البیئیة المصانع القدیمة من االستمرار، مما ینعكس على انخفاض اإلنتاجیة والعمالة. - 
  عالجة التلوث یتطلب عمل وتكالیف إضافیة، وال یسهم في زیادة اإلنتاجیة.تشغیل وصیانة معدات م - 
  عزوف المستثمرین عن القیام بمشاریع جدیدة بسبب عدم الیقین بشأن األنظمة البیئیة المستقبلیة. - 

  

  األسباب الخارجیة المؤدیة لعدم التصدیق أو الخروج من االتفاقیات البیئیة العالمیة:: .2. 4
أو غیر مباشرة التي أدت إلى عدم التصدیق أو خروج  من األسباب االقتصادیة التي تعد أسباب مباشرة توجد العدید

  الوالیات المتحدة األمریكیة من اتفاقیات حمایة البیئة، ویمكن أن نذكرها كالتالي:
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  مر هذا البروتوكول بفترات زمنیة هي: :1997. فترات السماح لبروتوكول كیوتو 1. 2. 4
إلى غایة فیفري  1997تبدأ منذ بدایة أشغال المؤتمر الذي عقد بالیابان سنة الفترة األولى ( فترة اكتمال النصاب):  - أ

مسؤولة عن ما ال یقل عن  ، وهي الفترة التي صادقت علیه العدید من البلدان، بینما لم تصبح األطراف المنضمة2004
منه، إال عند تصدیق االتحاد  25، وفق المادة 1990ون المسجلة عام من مجموع االنبعاثات ثاني أكسید الكرب 60%

  .)17(فیفري 16، وقد دخل حیز التنفیذ في 2004فیفري  18الروسي على البروتوكول في 
، وقد كان محدد للبروتوكول مرحلة أو فترة التزام واحدة 2012إلى  2008 تمتد منالفترة الثانیة ( فترة االلتزام):  -ب

أنه وبمرور الزمن وانعقاد العدید من المؤتمرات بهدف تبني اتفاق آخر یحل محل بروتوكول كیوتو، كان  فقط، إال
  المعارضین لهذا الطرح یتزاید من كال الطرفین، مما أدى إلى تمدیده.

ن العالم، تم نتیجة لعدم االتفاق على بروتوكول یخلف بروتوكول كیوتو من طرف بلداالفترة الثالثة ( فترة التمدید):  -ج
، ألنه الحل الوحید 1997، تم تبني خیار التمدید لفترة ثانیة لبروتوكول كیوتو 2012في مؤتمر الدوحة القطریة في سنة 

تعد مرحلة االلتزام الثانیة، بالرغم من  2020إلى سنة  2013لتقلیل من االنبعاثات الغازیة في إطار دولي، وبذلك ففترة 
متقدمة عارضة هذا التمدید وأبرزها كندا والیابان، مع المعارضة الدائمة لهذا االتفاق من الوالیات أن العدید من البلدان ال

  المتحدة األمریكیة.
  المسؤولیة التاریخیة للبلدان المتقدمة عن ظاهرة التلوث البیئي ونتائجه: .2. 2. 4

المتقدمة وهي مسؤول بشكل مباشر وتاریخیًا  انطالقًا من هذه النقطة فقد تم تصنیف بلدان العالم إلى ثالث، البلدان
عن التلوث البیئي، كما توجد بلدان ناشئة ذات تلوث كبیر وهي حالیًا مسؤولة على زیادة كمیات التلوث البیئي، والتصنیف 

  الثالث وهي البلدان النامیة التي تتحمل جزء صغیر من التلوث البیئي العالمي بحیث أن:
دت االتفاقیة اإلطاریة أن العبء التاریخي األكبر من االنبعاثات الحالیة یقع على عاتق البلدان أكالبلدان المتقدمة:  -أ

المتقدمة، وقد نصت على تعهدات مالیة وفنیة متعقلة بنقل التكنولوجیا للبلدان النامیة لمساعدتها على التعامل مع نتائج 
  . )189 )18(التغیرات المناخیة علیها

وهي البرازیل، جنوب إفریقیا، الهند والصین، علیها واجب االلتزام بخفض الغازات الدفیئة ): BASICبلدان البازیك ( -ب
  تدریجیًا وفقًا لجدول زمني معین، وأهداف محددة مراعاة لظروفها االقتصادیة. 

تزامات تطوعیة، منحت لها فترة سماح قبل البدء بالتزامات الخفض مع إمكانیة تقدیمها اللبقیة البلدان النامیة:  -ج
واستعدادها لالندماج في االلتزامات الدولیة المناخیة، وهي تحتاج إلى المال والمساعدة التقنیة أوًال قبل أن تنتقل إلى 

   .)154 )19(االلتزامات بخفض غازات الدفیئة
  

   : 77. الصین ومجموعة 3. 2. 4
االقتصادیة ألعضائها مجتمعة، باإلضافة إلى  هي تحالف مجموعة من البلدان النامیة، وهدفه هو ترقیة المصالح

ا  77خلق قدرة تفاوضیة مشتركة ضمن نطاق األمم المتحدة، كانت نواة تأسیس المجموعة في األصل تتكون من  عضوً
  .1964جوان  15بلد، تأسست المجموعة في  130مؤسًسا، ولكن المجموعة توسعت لتضم حالیا 

تضامن بین دولها، من أجل الحرص على المصالح المشتركة ألعضائها، إلى التنسیق وال وهدفت هذه المجموعة
وتعزیز ثقلهم وقدراتهم التفاوضیة حول القضایا االقتصادیة والبیئیة، التي تتم معالجتها في إطار األمم المتحدة، وقد دعمت 

، 1991بینهما عام الصین هذه المجموعة منذ تأسیسها، وحضرت اجتماعاتها بصفة "ضیف خاص" إلى بدء التنسیق 
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، وألول مرة بیانًا باسم 77تبنت الدورة الوزاریة العشرون لمجموعة  1996أثناء التحضیر لقمة األرض، وخالل عام 
  زائد الصین. 77مجموعة 

وقد كانت هذه المجموعة من بین المجموعات الفاعلة في إعداد اتفاقیة ملزمة للحد من انبعاثات الكربون، في فترة 
، لكن لم یتم التوافق على ذلك، نظرًا لمعوقات المصالح السیاسیة واالقتصادیة سواءً للوالیات 2012-2008من االلتزام 

بقبول تخفیضات ملموسة  -الصین والهند خصوصاً  –المتحدة، والتي طالبت كل من االقتصادیات الصاعدة والنامیة 
 77أخرى رفضت كل من الصین إلى جانب مجموعة الـ: وقابلة للقیاس النبعاث ثاني أكسید الكربون من جهة، ومن جهة

هذا الطلب بشدة، كما انتقدت الوالیات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها بما وعدت به في مؤتمر كیوتو، والتي لم تقدمه 
  .)20(مطلقًا للكونغرس األمریكي للمصادقة علیه

  . الصین والهند والملوث العالمي: 4. 2. 4
هند مراتب متقدمة مقارنة ببلدان العالم من حیث كمیات التلوث البیئي الصادر عنهما، ویمثل تحتل الصین رفقة ال

بلدان األكثر تلویثا في ) نسبة االنبعاثات من ثاني أكسید الكربون، والذي یوضح المراتب الثمانیة األولى لل05الجدول رقم (
وهو ما جعل الوالیات المتحدة تشدد كل مرة على أن تشترك كل البلدان العالم في خفض من التلوث البیئي الناتج العالم. 

عنها، وتطالب أن تتحمل البلدان مثل الصین والهند وحتى روسیا جزء من تكالیف حمایة البیئة، وهو ما ترفضه الصین 
  ریخیا عنه. ، باعتبار أن الوالیات المتحدة مسؤولة تا77ومجموعة 

  

  )2005): نسبة االنبعاثات من ثاني أكسید الكربون لعدد من البلدان ( 05الجدول رقم (
  % النسبة العالمیة  ( الطن المتري) CO2انبعاثات   البلد  الترتیب

  22,0083  1.650.020.000  الوالیات المتحدة األمریكیة  01
  18,2274  1.366.554.000  الصین  02
  5,5480  415.951.000  روسیا االتحادیة  03
  4,8858  366.301.000  الهند  04
  4,5766  343.117.000  الیابان  05
  2,3262  174.401.000  كندا  06
  2,9424  220.596.000  ألمانیا  07
  2,1365  160.179.000  المملكة المتحدة  08
  %01,50باقي بلدان العالم لم تتجاوز نسبتها العالمیة   
   )542- 535 ص ص: ،2015، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، مصر، استخدام الطاقة مستقبلفیل أوكیف، المصدر:

4 .2 .5:   . ظهور العدید من البلدان ذات تلوث كبیر عالمیًا
نتیجة لحقوق البلدان العالم في التنمیة االقتصادیة والحد من الفقر، بادرة الحكومات بتبني العدید من المشاریع 
التنمویة الهادفة لتحقیق مستویات نمو اقتصادیة، غیر أن المشكل المصاحب لهذه المشاریع هو التلوث البیئي الناتج عن 

لف أنواعها، ونتیجة لذلك تحتل الصین والهند وروسیا مراتب متقدمة من إنتاج واستهالك الطاقة والسلع والخدمات بمخت
یران وكوریا الجنوبیة والسعودیة  ندونیسیا وإ ، كما تحتل البرازیل وجنوب إفریقیا والمكسیك وإ بین بلدان العالم األكثر تلویثًا

 .   وأوكرانیا مراتب متقدمة أیضًا
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  تلوث المنبعث: . ال وجود لضوابط تقنیة تخص كمیة ال6. 2. 4
مقارنة بعام  %5.2وافقت البلدان الصناعیة في إطار اتفاقیة كیوتو على خفض االنبعاث الكلي للغازات الدفیئة بنحو 

، % 6%، والیابان بنسبة 7، والـوالیات المتحدة األمریكیة بنسبة % 8، وألزم االتحاد األوروبـي بتخفیض قدره 1990
  ألیسلندا. % 10ألسترالیا و % 8دة بزیادة انبعاث الغازات الدفیئة بنسبة، سمحت المعاه% 0وروسیا بنسبة 

غیر أن الوالیات المتحدة لم تصادق على البرتوكول لعدم وجود ضوابط تقنیة تخص كیفیة تخفیض كمیات التلوث 
  . %10+  %08- البیئي المنبعث من بلدان العالم، بنسب مئویة عامة بین 

صدر اإلنساني یصعب ضبطها بضوابط تقنیة، إال إذا كانت هذه البلدان تطبق فحصر مصادر التلوث ذات الم
القانون بشكل صارم، مما یشكل عبء اقتصادي علیها، وقد یشكل مشاكل مالیة وتقنیة أمام الصناعة كثیفة التلوث 

ة بصفة عامة، البیئي، وخصوصًا صناعة الحدید والصلب، وصناعة الزجاج، وصناعة األلمنیوم في البلدان المتقدم
، علما بأن بلدان مثل روسیا وأوكرانیا ورومانیا ونیوزیلندا ذات تلوث كبیر ومع ذلك سمح لهم  والوالیات المتحدة خصوصًا

   )21(البروتوكول بتلویث البیئة باعتبارها بلدان تمر بمرحلة انتقال القتصاد السوق.
  العالمیة:. عدم تحمل البلدان تكالیف حمایة البیئة 7. 2. 4

ن كانت متباینة، تتحمل بلدان المتقدمة تكالیف حمایة البیئة والمقدرة في اتفاق  أ المسؤولیات المشتركة وإ نتیجة لمبد
على أن یتم رفع هذا المبلغ  ،2020بدایة من سنة  ملیار دوالر 100بالمكسیك وكذلك اتفاق باریس بـ:  2010كانكون 

، وذلك بهدف مساعدة بلدان  النامیة التي لدیها فترتي سماح، غیر أن المشكل في هذه النقطة والذي دائما ما تثیره تدریجیًا
الوالیات المتحدة أنه توجد بلدان ناشئة خصوصًا وبلدان نفطیة قادرة على أن تساهم أكثر مما هي علیه، وأبرزهم الصین 

، وهي ال تتحمل تكالیف حمایة 1997ول كیوتووالهند وبلدان الخلیج العربي النفطیة، فهذه البلدان استفادت من بروتوك
ن كانت كثیفة التلوث، بسبب أن المسؤولیة التاریخیة للتلوث  البیئة العالمیة، كما أنها تطالب بحقها في تنمیة اقتصادیة وإ

  تعود للوالیات المتحدة والبلدان المتقدمة لذلك وجب أن ال تتنصل من هذه المسؤولیة وأن تتحمل تلك التكالیف.
  . المنافسة االقتصادیة الدولیة: 8. 2. 4

القدرة على إنتاج السلع والخدمات التي تواجه اختبار المزاحمة الخارجیة في « تعرف القدرة التنافسیة الدولیة بأنها:
قدرة البلد على زیادة حصصها في « ، كما تعرف بأنها:»الوقت الذي تحافظ فیه على توسیع الدخل المحلي الحقیقي 

  : )22(، وهي قدرة البلد على»ق المحلیة والدولیةاألسوا
  ، ویقصد بالكفاءة أن تكون التكلفة أقل، وبجودة عالیة، ومالئمة.أن ینتج أكثر وأكفأ نسبیا - أ

  كمیة من السلع والخدمات، كما تحول نحو السلع عالیة التصنیع والتقانة. أن یبیع أكثر: -ب
وعلیه تتعلق التنافسیة الوطنیة باألداء الحالي والكامن لألنشطة شرة: أن یستقطب االستثمارات األجنبیة المبا -ج

ترى و. م.أ بأن هناك منافسة اقتصادیة دولیة خاصة من الصین  االقتصادیة المرتبطة بالتنافس مع البلدان األخرى، وعلیه
  والهند واالتحاد األوروبي، وفي جمیع المجاالت االقتصادیة.

بیئیة على السلع والخدمات قد یضعف تنافسیة السلع والخدمات، ویمكن أن تستغلها كما أن وضع معاییر وشروط 
البلدان كوسیلة حمائیة لمنتجاتها هذا من جهة، كما یمكن أن تستغلها بلدان أخرى والتي ال تستجیب إلجراءات حمایة 

إلى ذلك فإن تحمیل السلع البیئة بهدف إنتاج سلع وخدمات بأسعار أقل وتنافسیة أكثر من جهة أخرى، باإلضافة 
والخدمات تكالیف حمایة البیئة یجعل أسعار مرتفعة، ومنه تفقد جزء من مزایاها التنافسیة، وعلیه فإن الوالیات المتحدة 

  تعتبر حمایة البیئة عائق أمام مصالحها االقتصادیة، ما لم یتم تطبیق إجراءات حمایة البیئة على جمیع بلدان العالم.
  لة التمویل الدولي لخطط حمایة البیئة: . مشك9. 2. 4
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تعد مشكلة تمویل مشاریع حمایة البیئة العالمیة من أهم النقاط الخالفیة في جمیع المؤتمرات الخاصة بحمایة البیئة، 
 فبلدان العالم تواجهها تحدیات داخلیة وخارجیة لتحقیق تنمیة اقتصادیة، كما أن مصالحها الداخلیة والخارجیة سوف تتأثر

المناخ لدعم البلدان  صندوق أخضر لتمویلفي حال توجیه جزء من إنفاقها إلى بلدان نامیة، مما جعلها تتبنى إنشاء 
النامیة للتكیف والتخفیف من آثار التغیرات المناخیة، وتعزیز أسواق الطاقة النظیفة، وتسهیل الوصول إلى أحدث التقنیات 

  والتمویل الدولي للعدید من المشاریع والمبادرات لخفض انبعاثات الكربون.
ملیار دوالر  100لى تمویل هذا الصندوق بمبلغ بكانكون المكسیكیة ع 2010وقد وافقت البلدان األعضاء سنة 

، ویرفع المبلغ تدریجیًا مستقبال، غیر أن و.م.أ دائمًا ما تسعى إلى إشراك العدید من بلدان العالم 2020ابتداءً من سنة 
  سواءً كثیفة التلوث أو الغنیة وخاصة النفطیة منها في تـمویله.

  فترة السماح الثانیة: . خروج بعض البلدان اعتراضًا على 10 .2. 4
الذین فشال، تبادر للقائمین على الشأن البیئي العالمي  2010، ومؤتمر كانكون 2009بعد انعقاد مؤتمر كوبنهاجن 

، لذلك تم عقد مؤتمر الدوحة القطریة سنة 2012وجوب الحفاظ على بروتوكول كیوتو على أقل تقدیر بدل انهیاره سنة 
، وهو ما یعني فترة سماح ثانیة للبلدان 2020إلى غایة  2013دان على تمدیده من سنة ، وخالله اتفقت تلك البل2012

التي استفادت من فترة سماح األولى، ونتیجة لذلك عارضت كل من الیابان وكندا هذا الطرح نتیجة لوجود الصین والهند 
لمطالبها بأن تتحمل الصین والهند، تكالیف اللتان تعدان من أكبر ملوثین في العالم، ونتیجة إصرار على التمدید وتجاهل 

في فترة  حمایة البیئة وتخفیض من التلوث الناتج عنها قررت الیابان وكندا وحتى روسیا الخروج من بروتوكول كیوتو
  السماح الثانیة.

  . المساءلة القانونیة بسبب المسؤولیة التاریخیة عن التلوث البیئي:11. 2. 4
األسباب الخارجیة التي تواجهها الوالیات المتحدة، فهي في حال أنها سایرت اتفاقیات  تعد هذه النقطة أیضا من 

حمایة البیئة العالمیة قد تواجه دعوات قضائیة تقدم من البلدان النامیة خصوصًا ضد الوالیات المتحدة المسبب الرئیس 
ا الوالیات المتحدة، والخاصة بحمایة البلدان من والتاریخي للتلوث البیئي، وهو ما یعني زیادة التكالیف التي سوف تتحمله

الكوارث التي تسببها ظاهرة التغیرات المناخیة، بالرغم من أن والیات المتحدة عانت من العدید من األعاصیر المدمرة 
كثر والذي بلغت تكلفته بأ 2005والتي زادت حداتها بسبب ظاهرة التغیرات المناخیة، وكمثال على ذلك إعصار كاترینا 

  .2018كالیفورنیا صیف  ملیار دوالر وحرائق 108من 
  . الفرص والتحدیات التجاریة والبیئیة:12. 2. 4

  :)23(تتمثل هذه الفرص والتحدیات في 
  تنامي المواصفات العالمیة المعنیة بالصحة والسالمة البیئیة والتفاوت بمستویاتها بین بلدان العالم. - 
  السلع والخدمات الرفیقة بالبیئة وانتشار ظاهرة المستهلكین الخضر.تحول أنماط االستهالك باتجاه  - 
تصاعد الدعوات من قبل البلدان المتقدمة باتجاه توحید المعاییر البیئیة العالمیة والتي تؤدي بطبیعة الحال إلى  - 

إن هناك مطالبات آثار سلبیة على تجارة البلدان النامیة ونفاد صادراتها إلى األسواق العالمیة، ومن جانب آخر ف
  من بعض البلدان المتقدمة لإلبقاء على التفاوت بالمعاییر بغیة استخدامها كحواجز جمركیة.

استخدام العالمات االیكولوجیة ( العنونة البیئیة) على نطاق واسع السیما في مجال السلع االستهالكیة والتفاوت  - 
  التجاري. الكبیر في مستوى المقاییس المستخدمة بین أطراف التبادل

یساعد توسع التجارة الخارجیة على ظهور أنماط إنتاجیة قد تنطوي على حاالت استنزاف للموارد الطبیعیة غیر  - 
  المتجددة وتسارع لمعدالت النمو غیر المستدام.
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عدم قدرة السلطات المختصة بحمایة البیئة من الوقوف بوجه اآلثار السلبیة آللیة السوق، وذلك لتعارض مبدأ  - 
  خل مع االتفاقیات التجاریة الدولیة ومقررات منظمة التجارة العالمیة.التد

VI. :الخاتمـة  
، الذین 2015، واتفاق باریس 1997بعد التطرق إلى بعض اتفاقیات حمایة البیئة وخصوصًا بروتوكول كیوتو 

دة األمریكیة، أو التي خرجت من اتفاقیات حمایة البیئة التي لم تصادق أبدا علیها الوالیات المتح كأنموذجیناتخذناهما 
منها بفعل المصالح االقتصادیة، بالرغم من معارضة بعض الوالیات أبرزها كالیفورنیا، ومعارضة بعض الشركات العمالقة 

  وأبرزها أبل.
ت االقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة، سواءً الداخلیة منها أو الخارجیة المؤدیة إلى تعارض توجها األسبابوقد قدمنا 

الوالیات المتحدة األمریكیة واتفاقیات حمایة البیئة الدولیة، والتي تعتبرها معیق للمصالح االقتصادیة األمریكیة، كما أنها ال 
تحمل بلدان كثیفة التلوث أعباء إضافیة نتیجة هذا التلوث، وذلك بشكل یضمن العادلة والتوازن بین التلوث والتكالیف التي 

، والذي نص على أن المسؤولیة 1972على الرغم من أن هناك مبدأ أساسي منذ مؤتمر استكهولم تتحملها تلك البلدان، 
ن كانت متباینة، وذلك قصد تعزیز الشعور بالمشاركة بین البلدان الصناعیة والبلدان النامیة في  التلوث هي مشتركة وإ

ت لعدم التصدیق أو الخروج للوالیات المتحدة تناول قضایا حمایة البیئة. ومن بین أبرز األسباب االقتصادیة التي أد
زیادة التكلفة على الشعب األمریكي، باإلضافة إلى المنافسة  األمریكیة من اتفاقیات حمایة البیئة العالمیة نذكر،

البیئي التلوث  االقتصادیة الدولیة الشرسة، كما أن واقع االقتصاد األمریكي القائد لالقتصاد العالمي، مما أدي إلى زیادة
األمریكي، وبالتالي سوف تتناقص الفرص والتحدیات التجاریة والبیئیة التي تواجه االقتصاد األمریكي، وقد تواجه أمریكا 
المساءلة القانونیة التي یمكن أن تنجر عن االتفاقیات حمایة البیئة بسبب المسؤولیة التاریخیة عن التلوث البیئي، كما أنه 

والتي  ،الهند والصین كأكبر ملوثین في العالم التمویل البیئي الدولي، على الرغم من وجود منیمكن أن تتحمل جزء كبیر 
  تستفید من عدم تحمل العدید من البلدان تكالیف حمایة البیئة نتیجة لفترتي السماح.

ن اتفاقیات وفي األخیر نجد أن تلك األسباب التي تعد من أهم حجج الوالیات المتحدة لعدم التصدیق أو الخروج م
حمایة البیئة، منطقي بالنسبة لها، أما بقیة بلدان العالم تجده غیر منطقي، بل وتتهمها بالتنصل من المسؤولیة التاریخیة 
للوالیات المتحدة عن التلوث البیئي، وهي اآلن تعمل على فرض سیاسة األمر الواقع بعدم تحمل المزید من تكالیف حمایة 

وازن بین المصالح االقتصادیة وبین مستویات التلوث البیئي الناتج عن كل بلد، وخصوصًا البیئة إلى غایة تحقیق ت
، لذلك یصعب إقناع اإلدارة األمریكیة الحالیة في عهد  الصین والهند باعتبارهما من أكبر الملوثین في العالم بجانبها طبعًا

ات البیئیة وخاصة الملزمة منها، مما یعطي تصور بأن الرئیس دونالد ترامب بإعادة النظر في طریقة تسییر ملف االتفاقی
الوالیات المتحدة لن تصادق على أي اتفاق ملزم خاصة ونحن على مشارف انتهاء فترة االلتزام الثانیة لبروتوكول كیوتو 

دها وتلتزم ، وعلى الرغم من ذلك فإنه توجد بعض الوالیات الفیدرالیة فیها تعمل على الحد من التلوث البیئي بمفر 1997
وأهم تلك الوالیات هي كالیفورنیا، كما أن بعض االستثمارات الخاصة بالمشاریع الصدیقة للبیئة في  ،2015باتفاق باریس 

  تطور مستمر فیها، نتیجة لعدة عوامل أهمها زیادة الوعي بالبیئة لدى المستهلك والمنتج األمریكي.
 

  
VII.:المراجع والهوامش  
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